gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu - Malinie

nr 4(406)/2019

27 stycznia 2019

III N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,1-4;4,14-21)
„Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach,
które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od
początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od
pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do
Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach,
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.
Spotkanie z Jezusem w synagodze w
Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy
Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi sam
od siebie, lecz jest posłany, aby ogłaszać
im prawdę o Ojcu? Jeśli postawię się na
miejscu słuchaczy, lepiej zrozumiem
trudność mieszkańców Nazaretu odkrycia
Boga w kimś, kto jest znany od lat. Ich
postawa mnie nie dziwi, bo mnie też
niekiedy trudno odkryć moc Bożego
słowa w mowie kogoś, kogo znam od
dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o

motyw mojego chodzenia do kościoła.
Dobra tradycja? Opinia innych? Od chrztu
jestem namaszczony Duchem Świętym i
to Jego muszę prosić, aby zawsze
odkrywać nowość Bożego słowa. Aby nie
przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie,
dzisiaj.
DAJ MI, PANIE, OCZY, KTÓRE ZAWSZE
DOJRZĄ TWOJĄ OBECNOŚĆ W TYCH,
KTÓRYCH DO MNIE POSYŁASZ. NIECH
TWOJE SŁOWO BĘDZIE MOJĄ
MĄDROŚCIĄ KAŻDEGO DNIA.
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Porządek Mszy świętych 27.01 – 3.02.2019
NIEDZIELA – 27.01.2019
7.30 –Za ++ rodziców Roberta i Marię Okos, brata Konrada, bratowe Jadwigę i
Gerdę, ich rodziców i dziadków, rodzeństwo i krewnych o radość życia
wiecznego.
10.30 - Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji Wioletty Mróz
z okazji 35 rocznicy urodzin.
14.00 – Nabożeństwo.
PONIEDZIAŁEK – 28.01.2019
18.00 - Za ++ rodziców Walerię i Piotra Josek oraz za + brata Huberta.
WTOREK – 29.01.2019
18.00 – Za + Annę Sala w 1 rocznicę śmierci i za + męża Joachima.
ŚRODA – 30.01.2019
18.00 – Za + siostrę zakonną Czesławę Kandziora, rodziców, braci Pawła, Jana i
Alojzego.
CZWARTEK – 31.01.2019
18.00 – Za+ rodziców Paulinę i Henryka Lysy oraz za ++ 2 braci.
PIĄTEK – 01.02.2019 Pierwszy Piątek
18.00 - W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa i ofiarodawców.
SOBOTA – 02.02.2019 I Sobota miesiąca – Święto ofiarowania Pańskiego
8.00
- W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny oraz członków naszych
Róż Różańcowych.
Odwiedziny chorych.
18.00 – Za + męża Michała Józwa, rodziców, teściów, krewnych Józwa –
Komarnickich.
NIEDZIELA – 03.02.2019
7.30 – Za + Anelise Panicz i jej męża Heinza.
10.30 - W rocznicę śmierci za + ojca Jerzego Stach, matkę Hildegardę, Gerharda
Bienek oraz dziadków z obu stron.
14.00 – Nabożeństwo.
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♦

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i
środę po wieczornej mszy św.

♦

Okazja do spowiedzi w tym tygodniu jest przed każdą Mszą św.

♦

W czwartek msza szkolna i spotkania dla kandydatów do
bierzmowania dla klas 3 gimnazjum.

♦

Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom
parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę
rodziny z ulicy Teligi od Adama do leśniczówki. (sobota o godz.
9.00).

♦

Dzisiejsza kolekta jest na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień na Kurię
i Seminarium. Przed kościołem zbiórka do puszek na klasztory
klauzurowe. Serdeczne Bóg zapłać.

♦

Składam gorące podziękowania za przygotowanie zabawy
karnawałowej. Ofiary z zabawy wyniosły około 9000 zł. Bóg zapłać.

♦

Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i
obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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APEL PREZESA FUNDACJI POLSKIEJ
RAOULA FOLLEREAU DRA KAZIMIERZA
SZAŁATY NA 66 ŚWIATOWY DZIEŃ
TRĘDOWATYCH.
W ostatnią niedzielę stycznia obchodzimy 66
Światowy Dzień Trędowatych. Wydawać by się mogło,
że trąd nas nie dotyczy i dzień ten może byś obchodzony
raczej gdzieś w dalekich krajach Afryki, Azji, Ameryki Południowej, czy na
wyspach Pacyfiku. Tymczasem przesłanie twórcy Światowego Dnia Trędowatych
Raoula Follereau jest kierowane w pierwszej kolejności do nas, mieszkańców
zamożniejszej części świata, która zapomniała o tej strasznej chorobie. Niestety
zapomniała też o chorych, którzy wciąż cierpią z powodu trądu, który od prawie
trzydziestu lat jest chorobą całkowicie uleczalną. Oczywiście wtedy, gdy
dysponujemy skutecznymi lekami. Tymczasem nie wszędzie są one dostępne. Nie
wszędzie ludzie mają dostęp do służby zdrowia korzystając co najwyżej z
troskliwej opieki misjonarzy zapuszczających się w najodleglejsze rejony ludzkiej
nędzy. Same leki nie wystarczą. Potrzebna jest oświata sanitarna, wykształcony
personel medyczny gotowy pracować w terenie a nade wszystko potrzebne są
podstawowe warunki życia. Jak powiedział w tym roku światowej sławy
epidemiolog prof. Christian Jonson z Uniwersytetu Abomey w Beninie, dopóki
ludzie nie otrzymają dostępu do czystej wody, dopóki nie poprawią się warunki
sanitarne, w których żyją mieszkańcy najuboższych krajów świata, dotąd będą
dziesiątkowani przez różne zapomniane już u nas choroby.
Ale ostatnia niedziela stycznia, to dzień walki z trądem w każdej jego
postaci: również z trądem egoizmu, nikczemności, relatywizmu moralnego i
bezbożności. To dlatego bakteria Hansena wciąż niszczy ludzi ubogich, bo zamożni
zostali zarażeni trądem chciwości i egoizmu. Dzień Trędowatych, to dzień
solidarności z najbiedniejszymi mieszkańcami świata. Dzień mobilizacji sił i
środków dla walki z ludzkim cierpieniem, którego symbolem jest trąd. To także
dzień modlitwy i wsparcia wielkiego dzieła miłosierdzia realizowanego od stuleci
przez kościół katolicki na całym świecie. Od najdawniejszych czasów bowiem ci
nieszczęśnicy, którzy wyrzucani byli z wiosek i rodzin, by dogorywali w
odosobnieniu, bez żadnych warunków do życia znajdowali pomoc i pociechę przy
parafiach, klasztorach i stacjach misyjnych.
Bogu niech będą dzięki za wielkich świadków cierpiącego Chrystusa na
ziemi. Za tych, którzy dziś niosą pomoc materialną, medyczną i duchową tym,
którzy jej pilnie potrzebują. Za naszych misjonarzy i misjonarki, których praca
będzie skuteczniejsza, gdy będzie wspierana przez naszą modlitwę i ofiarę.
dr Kazimierz Szałata

